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Riktlinjer för åtgärder vid trakasserier gäl-
lande medlemmar och förtroendevalda 

 

Inledning 

 
I Unionens stadgar beskrivs förbundets värderingar redan i första paragrafen. Den 
kännetecknas av respekt för de demokratiska grunderna och alla människors lika 
värde. Det handlar bl.a. om hur vi bemöter och värderar varandra. Unionen har 
nolltolerans mot alla former av trakasserier. 
 
Vid kännedom om att någon i verksamheten anser sig utsatt för trakasserier eller 
sexuella trakasserier ska Unionen utreda omständigheterna och i förekommande 
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i fram-
tiden.  
 
Alla förtroendevalda och anställda har, som företrädare av Unionen, ett ansvar att 
förebygga och förhindra, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband 
med någon av diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder; kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Då det formella arbetsmiljöansvaret inte är tillämpbart på möten som arrangeras 
av Unionen utifrån avsaknad av anställningsförhållande mellan mötesdeltagare 
och arrangör, lägger detta ytterligare vikt vid att alla representanter för Unionen 
tar sitt ansvar för att förebygga och förhindra trakasserier i alla dess former.  
 

Mål 

Ingen ska uppleva sig vara diskriminerad eller trakasserad på sammankomster 
som Unionen anordnar. Vid kännedom om trakasserier agerar vi omedelbart.  
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Definitioner och åtgärder 

Trakasserier 
Trakasserier innebär att någon uppträder på ett sätt som kränker din eller någon 
annans värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 
 
Exempel på trakasserier är att du nonchaleras och inte respekteras. Nedsättande 
kommentarer, texter och bilder, som du upplever som stötande, är andra former 
av trakasserier. Trakasserier kan också innebära att någon utsätter dig för tvång, 
hot eller våld.  
 
 
Sexuella trakasserier 
 
Sexuella trakasserier innebär att någon uppträder med sexuella undertoner på ett 
sätt som kränker din eller någon annans värdighet. Det är en tydlig form av makt-
missbruk som kan drabba både kvinnor och män. Exempel på sexuella trakasserier 
kan vara nakenbilder, sexuella anspelningar såsom, obscena gester eller skämt 
och ovälkommen fysisk beröring.  
 
Grova sexuella trakasserier eller olika former av sexuellt våld ska polisanmälas.  
 

Vem vänder jag mig till om jag känner mig trakasserad? 
 

Centrala sammankomster som exempelvis kongress, förbundsråd eller Dialogmö-
ten 

 Den förtroendevalda vänder sig till förbundssekreteraren eller sin region-
chef 
 

Fackliga utbildningar på central eller regional nivå 
 

 Deltagaren vänder sig i första hand till kursledningen eller till regionchef i 
sin region, alternativt förbundssekreteraren i förbundet.  

 
Regionens sammankomster för högre förtroendevalda. Ex regionråd och region-
styrelsemöte  
 

 Den förtroendevalda vänder sig till regionchef i sin region, alternativt för-
bundssekreteraren i förbundet. 
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Sammankomster som regionen arrangerar 
 

 Medlem som upplever sig vara trakasserad ska vända sig till någon av ar-
rangörerna.  

 
 
 
Sammankomster som klubben arrangerar. Ex medlemsmöte och styrelsemöte  
 

 Medlem vänder sig i första hand till sitt arbetsmiljöombud, eller någon an-
nan inom klubbstyrelsen. Medlem kan också vända sig direkt till regionchef 
på sitt regionkontor.  

 

 Förtroendevald som blir trakasserad i sitt fackliga uppdrag kan alltid vända 
sig till förbundet, regionchef eller förbundssekreterare för stöd 

 
  

Till dig som tar emot anmälan 
 

 Klargör din egen roll och informera om vilka ytterligare personer som du 
ev. kommer kontakta och/eller överlämna ärendet till för utredning.  
 

 Ha en professionell hållning i samtalet och behandla den som är utsatt/an-
mälaren med respekt. Det är den utsatte som avgör vad hen anser vara 
förolämpande, hotande, kränkande eller illa behandling 
 

 Anmälan eller klagomål ska behandlas konfidentiellt och skyndsamt. 
 

 Regionkontoret och/eller Unionens företagshälsovård kan vara ett stöd i 
situationen, både till individen och till dig som hjälper till ärendet.  

 

 Bedömning ska alltid göras, i nära dialog med den utsatta, om händelsen 
ska polisanmälas. Denna görs i förekommande fall tillsammans med den 
utsatta 
 

 Dokumentation och handlingsplan ska alltid upprättas  
 

 Dokumentationen skickas till förbundssekreteraren som hanterar hand-
lingarna konfidentiellt  

 

 Uppföljningssamtal ska alltid genomföras efter det att situationen hante-
rats. 

 


